
 مـــديــــرية التـــجـــــارة لــــواليــــــة الــبـــلـــيــدة 

 حصيلة نشاطات مصالح الرقابة لدى مديرية التجارة لشهر : أكتوبر  1027

 أ- مصالح الرقابة

 حصيلة الرقابة
 

 المؤشر الممارسات التجارية حماية المستهلك و قمع الغش المجموع
 عدد التدخالت 1317 1711 3028
 عدد المخالفات 678 184 862
المحررة عدد المحاضر 375 166 541  
 عدد الغلق االداري المقترح 16 42 58
 عدد االقتطاع العينات --- 36 36

 عدد استعمال حقيبة التفتيش --- 336 336

3,0460 3,0460 --- 
كمية المنتوجات المحجوزة 

(طن)  

--- 
.اللحوم الحمراء و البيضاء-  
.المشروبات المختلفة -  

.مواد غذائيو عامة  - 
 اهم المنتوجات المحتجزة ---

540.618,02 540.618,02 
قيمة المنتوجات المحجوزة  ---

(.ج.د)  

(.ج.د)قيمة عدم الفوترة  61.905.610,20 --- 61.905.610,20  
21.855,00 

--- 
قيمة الربح غير شرعي  21.855,00

(.ج.د)  

 أهم المخالفات المرتكبة
 

 الممارسات التجارية حماية المستهلك و قمع الغش
و النظافة الصحية للمواد النظافة  إلزاميةعدم احترام 

(% 55,97)                .           الغذائية و سالمتها  
 عدم تقديم الوثائق و رفض االستجابة عمدا لالستدعاء

                                                       (24,94%)  
إلزامية رقابة المطابقة المسبقة للمنتوج احترامعدم   

                                                (45,52 %)  
(%46,02)                  التعريفات عدم اشهار االسعار و   

 عدم اإلشهار البيانات القانونية للحسابات االجتماعية  (% 67,60)                القيد في السجل التجاريعدم 

                                                       (46,56)%  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 حصيلة الفرق المختلطة

 المجموع
-التجارة

مصالح حماية 
 النباتات

-التجارة
مقاييس 
 الشرعية

-التجارة
 الصحة

مكاتب النظافة 
 للبلديات

-التجارة
مصالح 
 البيطرية

 المؤشر

 عدد التدخالت 23 266 02 00 00 291
 عدد المخالفات 05 24 00 00 00 29
 عدد المحاضرالمحررة 05 24 00 00 00 29

04 00 00 00 04 00 
االداري عدد الغلق 

 المقترح
 عدد االقتطاع العينات ---- --- ---- ---- ---- ---

0,0280 0,0000 0,0000 0,0000 0,0280 0,0000 
كمية المنتوجات 

(طن)المحجوزة   

--- ---- ---- ---- 
اللحوم الحمراء و  -

.البيضاء  

مواد غذائية عامة  - 
---- 

اهم المنتوجات 
 المحتجزة

23.470,00 0,00 0,00 0,00 23.470,00 0,00 
قيمة المنتوجات 

(.ج.د)المحجوزة   

 ب- مصلحة المنازعات و الشؤون القانونية

 حصيلة مصلحة المنازعات و الشؤون القانونية

 الممارسات التجارية المجموع
حماية المستهلك و قمع 

 الغش
 مؤشر

 عدد المحاضر المسجلة 166 375 541
المبلغعدد الغلق االداري  42 16 58  
 عدد الغلق االداري المنفذ 08 80 61

32,627 3,027 29,600 
قيمة الغرامات المصالحة 

 E+6 (ج.د)المقترح 

626 241 385 
عدد الملفات القضائية المرسلة 

 الى المحاكم

1,446 0,946 0,500 
قيمة الغرامات المصالحة   

E+6 (.ج.د) المسددة       

171 115 56 
القضائية المعالجة عدد الملفات 

 من طرف المحاكم

2,127 1,397 0,730 

قيمة غرامات االحكام 
المنطوقة من طرف المحاكم 

 E+6  (.ج.د)

---- 

             ----- 

         *1327/1963 

1707/2143 

1368/1910 

1016/1314 

0813/1318 

0771/1334 

0677/1482 

---- 

 4662 ايداع الحسابات االجتماعية

  4669 الحسابات االجتماعيةايداع 

 4606 ايداع الحسابات االجتماعية

 4600 ايداع الحسابات االجتماعية

 4604 ايداع الحسابات االجتماعية

 4602 ايداع الحسابات االجتماعية

 4602 ايداع الحسابات االجتماعية

 4605 ايداع الحسابات االجتماعية

.بالحسابات االجتماعية ينمعنيال يناالقتصادي ينعدد المتعامل/ عدد المحاضر المحررة  *    

 

 


